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Zmiana 1
Karima Delli

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Zmiana

A. mając na uwadze, że Unia Europejska
i świat przechodzą najpoważniejszy od 60 
lat kryzys, że gospodarka realna musi 
stawić czoła najgłębszej recesji tego okresu 
oraz że pomimo względnego ożywienia 
gospodarczego, oczekuje się pogorszenia 
sytuacji w dziedzinie zatrudnienia,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska
i świat przechodzą najpoważniejszy od 60 
lat kryzys gospodarczy, że gospodarka 
realna musi stawić czoła najgłębszej recesji 
tego okresu oraz że pomimo względnego 
ożywienia gospodarczego, oczekuje się 
pogorszenia sytuacji w dziedzinie 
zatrudnienia,

Or. fr

Zmiana 2
Csaba Sógor

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Zmiana

A. mając na uwadze, że Unia Europejska
i świat przechodzą najpoważniejszy od 60 
lat kryzys, że gospodarka realna musi 
stawić czoła najgłębszej recesji tego okresu 
oraz że pomimo względnego ożywienia 
gospodarczego, oczekuje się pogorszenia 
sytuacji w dziedzinie zatrudnienia,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska
i świat przechodzą najpoważniejszy od 60 
lat kryzys gospodarczy, że gospodarka 
realna musi stawić czoła najgłębszej recesji 
tego okresu oraz że pomimo względnego 
ożywienia gospodarczego, oczekuje się 
pogorszenia sytuacji w dziedzinie 
zatrudnienia,

Or. hu

Zmiana 3
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Projekt opinii
Punkt B preambuły
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Projekt opinii Zmiana

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

Or. de

Zmiana 4
Evelyn Regner

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Zmiana

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte przede wszystkim
na krótkoterminowej rentowności akcji
i zwyżkach kursów na korzyść 
akcjonariuszy, były przyczyną 
podejmowania coraz bardziej ryzykownych 
form działalności gospodarczej na koszt 
pracowników, oszczędzających
i inwestorów,

Or. de

Zmiana 5
Pervenche Berès

Projekt opinii
Punkt B preambuły
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Projekt opinii Zmiana

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
krótkoterminowej rentowności akcji, były 
przyczyną podejmowania niemoralnego 
ryzyka przy użyciu pieniędzy 
pracowników, oszczędzających
i inwestorów, co odbiegało od ich 
zaplanowanego przeznaczenia na 
inwestycje długoterminowe,

Or. fr

Zmiana 6
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Zmiana

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane z gospodarką realną,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

Or. en

Zmiana 7
Karima Delli

Projekt opinii
Punkt B preambuły
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Projekt opinii Zmiana

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane ze wzrostem gospodarczym,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników, 
oszczędzających i inwestorów,

B. mając na uwadze, że zyski wytworzone
w sektorze finansowym nie były 
powiązane z działalnością gospodarczą,
a nieproporcjonalnie wysokie 
wynagrodzenia, oparte jedynie na 
rentowności akcji, były przyczyną 
podejmowania niemoralnego ryzyka przy 
użyciu pieniędzy pracowników fizycznych
i biurowych oraz osób oszczędzających,

Or. fr

Zmiana 8
Birgit Sippel

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Zmiana

D. mając na uwadze, że system bonusowy 
nadal istnieje, chociaż ponosi on
w ogromnym stopniu winę za obecny 
kryzys, oraz że grupy nacisku sektora 
finansowego sprzeciwiają się wszelkiej 
legislacji finansowej,

D. mając na uwadze, że system bonusowy 
nadal istnieje, chociaż ponosi on
w ogromnym stopniu winę za obecny 
kryzys,

Or. en

Zmiana 9
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Zmiana

D. mając na uwadze, że system bonusowy 
nadal istnieje, chociaż ponosi on
w ogromnym stopniu winę za obecny 
kryzys, oraz że grupy nacisku sektora 

D. mając na uwadze, że system bonusowy,
który miał również wpływ na obecny 
kryzys, nadal istnieje, oraz że grupy 
nacisku sektora finansowego sprzeciwiają 
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finansowego sprzeciwiają się wszelkiej 
legislacji finansowej,

się wszelkiej legislacji finansowej,

Or. en

Zmiana 10
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Punkt E preambuły

Projekt opinii Zmiana

E. mając na uwadze potrzebę przyznania 
pracownikom nowych uprawnień
w zakresie zarządzania zatrudniającym ich 
przedsiębiorstwem, aby umożliwić
prawdziwy dialog z kierownictwem oraz 
określić jasną definicję wynagrodzeń
i celów przedsiębiorstw,

E. mając na uwadze, że istniejące przepisy 
dotyczące informowania
i przeprowadzania konsultacji
z pracownikami w zakresie zarządzania 
zatrudniającym ich przedsiębiorstwem 
muszą być prawidłowo stosowane, aby 
możliwy był prawdziwy dialog
z kierownictwem oraz aby można było
określić jasną definicję wynagrodzeń
i celów przedsiębiorstw,

Or. en

Zmiana 11
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Zmiana

1. podkreśla, że świat potrzebuje nowego, 
społecznego i środowiskowego wzorca 
biznesu, funkcjonującego
w długoterminowej perspektywie
i dbającego o interes ogólny i interesy 
pracowników; uważa, że sektor finansowy 
powinien odpowiadać na potrzeby 
gospodarki realnej i wykazać większą
odpowiedzialność społeczną,
w szczególności stosując środki 

1. podkreśla, że świat potrzebuje nowego, 
społecznego i środowiskowego wzorca 
biznesu, funkcjonującego
w długoterminowej perspektywie
i dbającego o interes ogólny i interesy 
pracowników; uważa, że sektor finansowy 
powinien odpowiadać na potrzeby 
gospodarki realnej i wykazywać
odpowiedzialność społeczną,
w szczególności stosując środki 
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sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu; sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu; 
przypomina o pilnej potrzebie zwalczania 
rajów podatkowych; wzywa do surowego 
karania przedsiębiorstw, które dokonują 
operacji lub utrzymują filie na terytorium 
rajów podatkowych, w szczególności 
poprzez zakaz otrzymywania wsparcia 
finansowego ze strony państwa 
członkowskiego lub Unii Europejskiej; 

Or. fr

Zmiana 12
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Zmiana

1. podkreśla, że świat potrzebuje nowego, 
społecznego i środowiskowego wzorca 
biznesu, funkcjonującego
w długoterminowej perspektywie
i dbającego o interes ogólny i interesy 
pracowników; uważa, że sektor finansowy 
powinien odpowiadać na potrzeby 
gospodarki realnej i wykazać większą 
odpowiedzialność społeczną,
w szczególności stosując środki 
sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu;

1. podkreśla, że Unia Europejska i świat 
potrzebują nowego, produkcyjnego,
społecznego i środowiskowego wzorca, 
funkcjonującego w długoterminowej 
perspektywie i dbającego o interes ogólny
i interesy pracowników, a także nowej 
struktury finansowej opartej na systemie 
zasad ostrożności i deontologii, 
podlegającej krajowym i europejskim 
organom kontrolnym wyposażonym
w wiążące uprawnienia; uważa, że sektor 
finansowy powinien odpowiadać na 
potrzeby gospodarki realnej, przyczyniać 
się do trwałego wzrostu gospodarczego
i wykazać większą odpowiedzialność 
społeczną, w szczególności stosując środki 
sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu;

Or. it
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Zmiana 13
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Zmiana

1. podkreśla, że świat potrzebuje nowego, 
społecznego i środowiskowego wzorca 
biznesu, funkcjonującego
w długoterminowej perspektywie
i dbającego o interes ogólny i interesy
pracowników; uważa, że sektor finansowy 
powinien odpowiadać na potrzeby 
gospodarki realnej i wykazać większą 
odpowiedzialność społeczną,
w szczególności stosując środki 
sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu;

1. podkreśla, że świat potrzebuje wzorca 
biznesu opierającego się na systemach 
nadzoru ostrożnościowego oraz że
w długoterminowej perspektywie należy 
poświęcić najwyższą uwagę potrzebom 
społecznym i ekologicznym, przy 
poszanowaniu interesu ogólnego
i interesów pracowników i pracodawców; 
uważa, że sektor finansowy powinien 
odpowiadać na potrzeby gospodarki realnej
i wykazać większą odpowiedzialność 
społeczną, w szczególności stosując środki 
sprzyjające zatrudnieniu i szkoleniu;

Or. en

Zmiana 14
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Zmiana

2. wspiera zasady wprowadzone przez 
Komisję do zaleceń z dnia 30 kwietnia 
2009 r. po pierwsze w sprawie systemu 
wynagrodzeń i ładu korporacyjnego
w zakresie wynagrodzeń dyrektorów 
spółek notowanych na rynku 
regulowanym, a po drugie w sprawie 
systemu wynagrodzeń, procesu 
opracowywania i wdrażania polityki 
wynagrodzeń (ładu korporacyjnego), 
przejrzystości polityki wynagrodzeń
i kontroli nadzorczej (nadzoru) w sektorze 
finansowym;

2. wspiera zasady wprowadzone przez 
Komisję do zaleceń z dnia 30 kwietnia 
2009 r., wskazuje jednak, że takie 
zalecenia – zwłaszcza w kontekście 
drażliwej kwestii wynagrodzeń dyrektorów
i członków zarządu – są w jedynie 
niezadowalającym stopniu wdrażane przez 
państwa członkowskie; domaga się, aby 
zasady wprowadzone przez Komisję do 
zaleceń z dnia 30 kwietnia 2009 r., po 
pierwsze w sprawie systemu wynagrodzeń
i ładu korporacyjnego w zakresie 
wynagrodzeń dyrektorów spółek 
notowanych na rynku regulowanym, a po 
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drugie w sprawie systemu wynagrodzeń, 
procesu opracowywania i wdrażania 
polityki wynagrodzeń (ładu 
korporacyjnego), przejrzystości polityki 
wynagrodzeń i kontroli nadzorczej 
(nadzoru) w sektorze finansowym zostały 
uznane za wiążące poprzez rozporządzenie 
Unii Europejskiej;

Or. de

Zmiana 15
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Zmiana

2. wspiera zasady wprowadzone przez 
Komisję do zaleceń z dnia 30 kwietnia 
2009 r. po pierwsze w sprawie systemu 
wynagrodzeń i ładu korporacyjnego
w zakresie wynagrodzeń dyrektorów 
spółek notowanych na rynku 
regulowanym, a po drugie w sprawie 
systemu wynagrodzeń, procesu 
opracowywania i wdrażania polityki 
wynagrodzeń (ładu korporacyjnego), 
przejrzystości polityki wynagrodzeń
i kontroli nadzorczej (nadzoru) w sektorze 
finansowym;

2. wspiera zasady wprowadzone przez 
Komisję do zaleceń z dnia 30 kwietnia 
2009 r. po pierwsze w sprawie systemu 
wynagrodzeń i ładu korporacyjnego
w zakresie wynagrodzeń dyrektorów 
spółek notowanych na rynku 
regulowanym, a po drugie w sprawie 
systemu wynagrodzeń, procesu 
opracowywania i wdrażania polityki 
wynagrodzeń (ładu korporacyjnego), 
przejrzystości polityki wynagrodzeń
i kontroli nadzorczej (nadzoru) w sektorze 
finansowym i wzywa do odpowiedniego 
uwzględnienia tych zaleceń podczas 
przeglądu dyrektywy 2006/49/WE;

Or. it

Zmiana 16
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Zmiana

2 a) uważa, że przepisy określone
w odniesieniu do polityki w zakresie 
wynagradzania dyrektorów banków
i instytucji kredytowych nie mogą 
ograniczać się do prostych zaleceń, lecz 
muszą zostać przekształcone w wiążące 
przepisy połączone z systemem nadzoru
i sankcji, co zagwarantuje, że zmienne 
składniki wynagrodzenia (premie, opcje 
kupna akcji i ulgi) nie będą prowadziły do 
podejmowania zbyt dużego ryzyka
w działaniach inwestycyjnych i w ramach 
zarządzania przedsiębiorstwem, bez 
brania pod uwagę wpływu takich działań 
na gospodarkę realną;

Or. it

Zmiana 17
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Zmiana

2 b) podkreśla, że polityka płacowa, która 
ma na celu zapewnienie prawidłowego
i trwałego zarządzania przedsiębiorstwem, 
jest uzasadniona nie tylko z punktu 
widzenia deontologii, lecz także z punktu 
widzenia jej szczególnego wymiaru 
gospodarczego, ponieważ wpływa ona 
bezpośrednio na zabezpieczenie aktywów
i perspektyw rozwoju w przypadku samych 
przedsiębiorstw, a także w odniesieniu do 
gospodarki w ujęciu całościowym, 
utrzymania miejsc pracy i zwiększenia 
poziomu zatrudnienia – zgodnie
z wymogami właściwej i skutecznej 
odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw;
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Or. it

Zmiana 18
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i domaga się, aby pensje, premie
i emerytury dyrektorów spółek, które 
otrzymały pomoc państw członkowskich 
lub Unii Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem; wzywa w związku z tym 
do opracowania europejskiego planu 
zwalczania rajów podatkowych w celu 
realizacji zamiarów zapowiedzianych 
przez grupę G20 w Londynie
i Pittsburghu;  

Or. fr

Zmiana 19
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach poprzez powiązanie 
całości wynagrodzeń i emerytur 
dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników oraz wynikami 
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i pragnie, aby pensje, premie i emerytury
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

przedsiębiorstwa, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka;
uważa, że ze względu na sprawiedliwość 
społeczną i równowagę gospodarczą, 
skład, struktura i poziom wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów spółek notowanych 
na rynku regulowanym, spółek z wkładem
publicznym i/lub spółek otrzymujących 
pomoc finansową od państw 
członkowskich lub z Unii Europejskiej, 
musi spełniać wiążące kryteria określone 
przez właściwe organy krajowe
i wspólnotowe oraz podlegać 
odpowiedniemu progresywnemu 
opodatkowaniu;

Or. it

Zmiana 20
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i domaga się, aby pensje, premie
i emerytury dyrektorów spółek, które 
otrzymały pomoc państw członkowskich 
lub Unii Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem wynoszącym 40-krotność średniej 
pensji krajowej w danym państwie 
członkowskim i objąć wysokim 
progresywnym opodatkowaniem w celu 
wnoszenia wkładu w finansowanie 
ochrony socjalnej i usług użyteczności 
publicznej;

Or. fr
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Zmiana 21
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć odpowiednią kontrolą
w zakresie zarządzania opierającą się na 
odnośnym prawie do informacji;

Or. en

Zmiana 22
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
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pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

pułapem i aby nieproporcjonalne pensje, 
premie i odprawy objąć zasadniczo
wysokim progresywnym opodatkowaniem;

Or. de

Zmiana 23
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem przy uwzględnieniu różnej 
sytuacji dochodowej państw 
członkowskich i objąć wysokim 
progresywnym opodatkowaniem, zgodnie
z przepisami podatkowymi 
obowiązującymi w państwach 
członkowskich;

Or. hu

Zmiana 24
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Zmiana

3. pragnie położyć nacisk na wymóg 3. pragnie położyć nacisk na wymóg 
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proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i pragnie, aby pensje, premie i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

proporcjonalności wynagrodzeń w firmie 
poprzez powiązanie całości wynagrodzeń
i emerytur dyrektorów z wynagrodzeniami 
pracowników, zniechęcając do 
podejmowania zbyt wysokiego ryzyka
i domaga się, aby pensje, premie, 
wynagrodzenia pobierane na zakończenie 
kariery, opcje na akcje i emerytury 
dyrektorów spółek, które otrzymały pomoc 
państw członkowskich lub Unii 
Europejskiej, ze względu na 
sprawiedliwość społeczną ograniczyć 
pułapem i objąć wysokim progresywnym 
opodatkowaniem;

Or. fr

Zmiana 25
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Zmiana

3 a) zwraca uwagę na szczególną 
odpowiedzialność społeczną 
przedsiębiorstw; w tym kontekście uważa, 
że polityka płacowa musi zostać wpisana
w wieloletnie ramy obejmujące okres co 
najmniej trzech lat, co pozwoli ocenić 
wpływ społeczny podejmowanych decyzji
i zniesie ograniczenie oceny i definicji 
wynagrodzenia wyłącznie do kryteriów 
gospodarczych; 

Or. fr

Zmiana 26
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Zmiana

3 a) uważa, że w definicji polityki 
wynagradzania dyrektorów spółek i ocenie 
tej polityki w odniesieniu do zarządzania 
przedsiębiorstwem i jego rozwoju, należy 
również uwzględnić kryteria 
niefinansowe, takie jak realizacja celów 
wynikających z odpowiedzialności 
społecznej i środowiskowej –
w odpowiednio długiej perspektywie 
czasu, co zagwarantuje istotność;
podkreśla, że zarządzanie 
przedsiębiorstwem i polityka płacowa 
powinny respektować i promować zawarte
w traktatach i dyrektywach europejskich 
zasady równości wynagrodzeń i równego 
traktowania kobiet i mężczyzn;

Or. it

Zmiana 27
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Zmiana

3 a) wzywa do utworzenia europejskich 
ram odniesienia w celu ujednolicenia 
praktyk w zakresie wynagrodzeń
i przeciwdziałania zniekształcaniu 
konkurencji między europejskimi 
ośrodkami finansowymi; 

Or. fr

Zmiana 28
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Zmiana

3 b) wzywa do monitorowania wdrażania 
ram odniesienia przy wykorzystaniu 
dokładnych wskaźników i procedury 
„wskazywania i zawstydzania”; 

Or. fr

Zmiana 29
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Zmiana

4. w świetle przypadków takich jak 
przypadek Irlandii zwraca się do 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego o ocenę wykorzystania 
europejskiej pomocy przyznanej 
przedsiębiorstwom i jej społecznych 
skutków; domaga się, aby w ocenie tej 
uwzględnić tworzenie miejsc pracy, 
szkolenia i poprawę warunków pracy;

4. w świetle przypadków takich jak 
przypadek Irlandii zwraca się do 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego o ocenę wykorzystania 
europejskiej pomocy, jej wpływu na 
strategię przedsiębiorstw i jej społecznych 
konsekwencji; domaga się, aby w ocenie 
tej uwzględnić tworzenie miejsc pracy, 
szkolenia i poprawę warunków pracy;

Or. fr

Zmiana 30
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Zmiana

4.w świetle przypadków takich jak 
przypadek Irlandii zwraca się do 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego o ocenę wykorzystania 
europejskiej pomocy przyznanej 
przedsiębiorstwom i jej społecznych 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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skutków; domaga się, aby w ocenie tej 
uwzględnić tworzenie miejsc pracy, 
szkolenia i poprawę warunków pracy;

Or. fr

Zmiana 31
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Zmiana

5. opiera wysuniętą przez Komisję 
propozycję zmiany dyrektywy 
2006/49/WE1 w sprawie adekwatności 
kapitałowej, aby poprzednio wymienione 
zasady stały się wiążące dla banków i firm 
inwestycyjnych, które należy poddać je 
kontroli nadzorczej i zmusić je do wypłaty 
pensji dyrektorów firmy ze środków 
własnych; podkreśla, że wzmocnione 
przepisy europejskie powinny mieć 
zastosowanie do całego sektora 
finansowego, łącznie z ubezpieczeniami
i alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi (takimi jak „hedge funds”
i inwestycje na niepublicznym rynku 
kapitałowym);

5. popiera wysuniętą przez Komisję 
propozycję zmiany dyrektywy 
2006/49/WE1 w sprawie adekwatności 
kapitałowej, aby poprzednio wymienione 
zasady stały się wiążące dla banków
i przedsiębiorstw inwestycyjnych, które 
należy poddać kontroli nadzorczej
i zapewnić, by całkowite wynagrodzenie 
zmienne nie ograniczało ich zdolności do 
zwiększenia środków własnych; podkreśla, 
że wzmocnione przepisy europejskie 
powinny mieć zastosowanie do całego 
sektora finansowego, łącznie
z ubezpieczeniami i alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (takimi jak 
„hedge funds” i inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym);

Or. fr

Zmiana 32
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

                                               
1 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s.201.
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Projekt opinii Zmiana

5 a) ponownie potwierdza potrzebę 
karania wszystkich form dyskryminacji
w przedsiębiorstwach, w szczególności
w zakresie definicji polityki płacowej, 
rozwoju kariery i procesie rekrutacji 
wyższej kadry kierowniczej;

Or. fr

Zmiana 33
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Zmiana

6. domaga się przyznania kontrolnym 
organom krajowym wiążących uprawnień, 
aby mogły zadbać o przestrzeganie tych
zasad, i podporządkowania pomocy 
zobowiązaniom w zakresie zatrudnienia, 
szkoleń i warunków pracy;

6. domaga się przyznania kontrolnym 
organom krajowym wiążących uprawnień, 
aby mogły zadbać o przestrzeganie zasad 
należytego zarządzania finansami;

Or. en

Zmiana 34
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Zmiana

6. domaga się przyznania kontrolnym 
organom krajowym wiążących uprawnień, 
aby mogły zadbać o przestrzeganie tych 
zasad, i podporządkowania pomocy 
zobowiązaniom w zakresie zatrudnienia, 
szkoleń i warunków pracy;

6. domaga się przyznania kontrolnym 
organom krajowym wiążących uprawnień, 
aby mogły zadbać o przestrzeganie tych 
zasad, i podporządkowania pomocy 
zobowiązaniom w zakresie zatrudnienia, 
równego wynagrodzenia dla mężczyzn
i kobiet, szkoleń i warunków pracy;
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Or. fr

Zmiana 35
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Zmiana

6. domaga się przyznania kontrolnym 
organom krajowym wiążących uprawnień, 
aby mogły zadbać o przestrzeganie tych 
zasad, i podporządkowania pomocy 
zobowiązaniom w zakresie zatrudnienia, 
szkoleń i warunków pracy;

6. domaga się przyznania kontrolnym 
organom krajowym wiążących uprawnień, 
aby mogły zadbać o przestrzeganie tych 
zasad, i podporządkowania pomocy 
zobowiązaniom w zakresie zatrudnienia, 
szkoleń i warunków pracy oraz 
konkretnym działaniom zrealizowanym
w tym zakresie;

Or. hu

Zmiana 36
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Zmiana

6 a) przypomina, że podczas procesu 
restrukturyzacji gospodarki oprócz 
wspierania gospodarki realnej istotne 
znaczenie mają działania mające na celu 
ochronę miejsc pracy, możliwości 
odbywania szkoleń i warunków pracy i że 
powinny być one brane pod uwagę przez 
wszystkie zaangażowane strony;

Or. en
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Zmiana 37
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Zmiana

7. zwraca uwagę na fakt, że ważne jest, aby 
regulacja zachęt finansowych i systemów 
wynagrodzenia w tym sektorze nie odbyła 
się kosztem prawa związków zawodowych 
do zbiorowych rokowań; zwraca się
o zawarcie tej kwestii w normatywnej 
części dyrektywy 2006/49/WE, a nie tylko
w preambule;

7. zwraca uwagę na fakt, że ważne jest, aby 
regulacja zachęt finansowych i systemów 
wynagrodzenia w tym sektorze nie odbyła 
się kosztem prawa związków zawodowych 
do zbiorowych rokowań;

Or. en

Zmiana 38
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Zmiana

7. zwraca uwagę na fakt, że ważne jest, aby 
regulacja zachęt finansowych i systemów 
wynagrodzenia w tym sektorze nie odbyła 
się kosztem prawa związków zawodowych 
do zbiorowych rokowań; zwraca się
o zawarcie tej kwestii w normatywnej 
części dyrektywy 2006/49/WE, a nie tylko
w preambule;

7. zwraca uwagę na fakt, że ważne jest, aby 
regulacja zachęt finansowych i systemów 
wynagrodzenia w sektorze finansowym nie 
odbyła się kosztem prawa związków 
zawodowych do zbiorowych rokowań; 
zwraca się o zawarcie tej kwestii
w normatywnej części dyrektywy 
2006/49/WE, a nie tylko w preambule;

Or. fr

Zmiana 39
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Zmiana

8. domaga się całkowitej przejrzystości 
polityki wynagradzania dyrektorów wobec 
pracowników i obywateli, a także 
przyznania pracownikom i organizacjom 
związkowym – za pośrednictwem rad 
zakładowych i rad grupowych – prawa do 
otrzymania informacji, sprawowania 
kontroli i prowadzenia konsultacji;

8. domaga się całkowitej przejrzystości 
polityki wynagradzania dyrektorów wobec 
pracowników i obywateli, a także 
przyznania pracownikom i organizacjom 
związkowym – za pośrednictwem rad 
zakładowych i rad grupowych – prawa do 
otrzymania informacji, sprawowania 
kontroli i prowadzenia konsultacji; w tym 
celu, jeżeli do grup należy kilka jednostek, 
wzywa, aby struktury nadzoru
i konsultacji z pracownikami miały dostęp 
do bilansu wszystkich spółek finansowych
i innych holdingów grupy, w celu 
zyskania adekwatnego obrazu grupy; 

Or. fr

Zmiana 40
Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Zmiana

8. domaga się całkowitej przejrzystości 
polityki wynagradzania dyrektorów wobec 
pracowników i obywateli, a także 
przyznania pracownikom i organizacjom 
związkowym – za pośrednictwem rad 
zakładowych i rad grupowych – prawa do 
otrzymania informacji, sprawowania 
kontroli i prowadzenia konsultacji;

8. domaga się całkowitej przejrzystości 
polityki wynagradzania dyrektorów wobec 
pracowników i obywateli, a także 
przyznania pracownikom i organizacjom 
związkowym – za pośrednictwem rad 
zakładowych i rad grupowych – prawa do 
otrzymania informacji, sprawowania 
kontroli i prowadzenia konsultacji; uważa, 
że rady pracownicze mogą w kontekście 
płac odgrywać przydatną rolę w zakresie 
przejrzystości, informacji i ujawniania 
wiedzy na temat polityki płacowej wobec 
pracowników szczebla zarządzania, co ma 
na celu powiązanie polityki płacowej
z wyborem form inwestowania 
przedsiębiorstwa zapewniających ochronę 
miejsc pracy i warunków pracy 
zatrudnionych;
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Or. it

Zmiana 41
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Zmiana

8. domaga się całkowitej przejrzystości 
polityki wynagradzania dyrektorów wobec 
pracowników i obywateli, a także
przyznania pracownikom i organizacjom 
związkowym – za pośrednictwem rad 
zakładowych i rad grupowych – prawa do 
otrzymania informacji, sprawowania 
kontroli i prowadzenia konsultacji;

8. domaga się całkowitej przejrzystości 
polityki wynagradzania dyrektorów 
zgodnie z przepisami krajowymi
i przepisami Unii Europejskiej;
przypomina o przyznaniu pracownikom
i organizacjom związkowym – za 
pośrednictwem rad zakładowych i rad 
grupowych – prawa do otrzymania 
informacji, sprawowania kontroli
i prowadzenia konsultacji

Or. en

Zmiana 42
Raffaele Baldassarre, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Zmiana

9. domaga się, aby przedstawiciele 
pracowników w każdym przypadku – bez 
względu na poszczególne opcje systemów 
zarządzania, konsultacji i uczestnictwa 
pracowników wybranych na mocy 
dyrektywy 2001/86/WE uzupełniającej 
statut spółki europejskiej w odniesieniu do 
uczestnictwa pracowników – mogli mieć 
uprawnienia w ramach opracowywania
i kontroli wynagrodzeń dyrektorów.

9. domaga się skutecznego wdrażania 
przepisów dotyczących konsultacji
i uczestnictwa pracowników wybranych na 
mocy dyrektywy 2001/86/WE 
uzupełniającej statut spółki europejskiej.

Or. en
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Zmiana 43
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Zmiana

9 a) domaga się promowania kobiet na 
stanowiskach kierowniczych w oparciu
o zalecenie Komisji dotyczące 
wprowadzenia obowiązkowego parytetu
w obsadzie stanowisk w organach 
decyzyjnych przedsiębiorstw oraz
w innych gremiach i na innych 
stanowiskach;

Or. de

Zmiana 44
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Zmiana

9 a) wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do przekazania Komisji
i Parlamentowi rocznego sprawozdania
w sprawie umacniania praktyk w zakresie 
deontologii zarządzania 
przedsiębiorstwami na swoim terytorium;

Or. fr

Zmiana 45
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Zmiana

9 a) proponuje, aby krajowe organy 
kontrolne, definiując w sposób bardziej 
rygorystyczny niezależność członków 
organów zarządzających przedsiębiorstwa, 
opracowały skuteczniejsze mechanizmy 
zwalczania korupcji, których wdrożenie 
będzie sprzyjało nie tylko poprawie
w zakresie stosowania zasad etycznych
w zarządzaniu przedsiębiorstwami, lecz 
także pozwoli zwiększyć wynik 
gospodarczy przedsiębiorstw;

Or. hu

Zmiana 46
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Zmiana

9 b) podkreśla, że Komisja, zgodnie ze 
swoim zaleceniem z dnia 30 kwietnia 
2009 r., popiera postulat określenia 
pułapów dla odpraw wypłacanych 
dyrektorom przedsiębiorstw w związku
z zakończeniem kontraktu względnie 
zakaz ich wypłacania, jeżeli kontrakt 
został rozwiązywany z powodu 
nieodpowiednich wyników 
przedsiębiorstwa;

Or. hu


